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 މައުލޫމާތުއާންމު ބީލަމާއި ގުޅޭ  .1 ސެކްޝަން

 މިއީ މިއިދާރާއަށް ގަންނަން ބޭނުންވާ/ ޚިދުމަތެއް ހޯދުމަށް ކުރެވޭ އާންމު އިއުލާނެކެވެ. ތައާރަފް .1.1

 164-PRO/1/2022/81(IUL) ނަންބަރު އިއުލާން .1.2

 2022އޮގަސްޓު  07 އިއުލާން ތާރީޚް

 ނޭޝަނަލް ސެންޓަރ ފޮރ އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޯލޮޖީއަށް ބޭނުންވާ ބީލަމުގެ ނަން

 ހޯދުންލެޕްޓޮޕް  03 ޖެނަރަލް ޔޫސް

 ނޭޝަނަލް ސެންޓަރ ފޮރ އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޯލޮޖީ ތަން ޕްރީބިޑް ބައްދަލުވުން  .1.3

NCI އެޑްރެސް  T  ،ނރ ކޮށި، ކަލާފާނު ހިނގުން 64ބިލްޑިންގ 

 2022އޮގަސްޓު  11 ތާރީޚް 

 11:00 ގަޑި 

 ނޭޝަނަލް ސެންޓަރ ފޮރ އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޯލޮޖީ ތަން ބީލަން ހުށަހެޅުން .1.4

NCI އެޑްރެސް T  ،ނރ ކޮށި، ކަލާފާނު ހިނގުން 64ބިލްޑިންގ 

ގެ ކުރިން 10:00ދުވަހުގެ  ވާ ބުދަ 17 އޮގަސްޓް 2022 ތާރީޚާއި ގަޑި

NCI T ްގެ ރިސެޕްޝަނަށެވެ. ގަޑިޖެހުމަށްފަހު ހުށަހަޅާ ބީލަންތައ

ބަލައެއް ނުގަންނާނެއެވެ. އަދި އެއްވެސް ސަބަބަކާހެދި މިދުވަސް 

ޖެހިގެން އަންނަ  ،( ބަންދުނަމަވާ ބުދަ 17 އޮގަސްޓް 2022)

NCIގެ ކުރިން 10:00ރަސްމީ ދުވަހު  T  ްގެ ރިސެޕްޝަނަށ

ބީލަން ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. އަދި ގަޑިޖެހުމަށްފަހު ހުށަހަޅާ 

 ބީލަންތައް އަނބުރާ ރައްދު ކުރެވޭނެއެވެ.

 ނޭޝަނަލް ސެންޓަރ ފޮރ އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޯލޮޖީ ތަން ބީލަން ހުޅުވުން .1.5

NCI އެޑްރެސް T  ،ނރ ކޮށި، ކަލާފާނު ހިނގުން 64ބިލްޑިންގ 

މި  ،ގައި 10:10ދުވަހު  ވާ ބުދަ 17 އޮގަސްޓް 2022 ތާރީޚާއި ގަޑި

މަސައްކަތަށް އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅުއްވާ ފަރާތްތަކުގެ 

ތެރެއިން އެވަގުތުގައި ހާޒިރުވެ ތިބި ބީލަންވެރިން ނުވަތަ 

ބީލަންވެރިންގެ ބަދަލުގައި އެ ފަރާތަކުން ކަނޑައަޅާ ފަރާތްތަކުގެ 

 2022ް )ހާޒިރުގައެވެ. އަދި އެއްވެސް ސަބަބަކާހެދި މިދުވަސ

ޖެހިގެން އަންނަ ރަސްމީ  ،( ބަންދުނަމަވާ ބުދަ 17 އޮގަސްޓް

މި މަސައްކަތަށް އަންދާސީ ހިސާބު  ،ގައި 10:10ދުވަހު 

ހުށަހަޅުއްވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އެވަގުތުގައި ހާޒިރުވެ ތިބި 

ބީލަންވެރިން ނުވަތަ ބީލަންވެރިންގެ ބަދަލުގައި އެ ފަރާތަކުން 

 ކަނޑައަޅާ ފަރާތްތަކުގެ ހާޒިރުގައެވެ.
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 އަމަލުކުރާނެ އުސޫލުތައްޕްރޮކިއުމަންޓް މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށްދާނެ ގޮތާއި  .2 ސެކްޝަން

ގައި ތަފްސީލުކޮށް  3މި ބީލަމަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި / މަސައްކަތުގެ ތަފްސީލު މި ބީލަންފޮތުގެ ސެކްޝަން   .2.1

 ހިމެނިފައިވާނެއެވެ.

ދުވަހު ބުރާސްފަތި ވާ  11އޮގަސްޓު  2022ބީލަމާއި ބެހޭގޮތުން އެއްވެސް ސުވާލެއްވާނަމަ، އީމެއިލް ކުރާނީ    .2.2

އަށެވެ. އަދި އިސްވެދެންނެވުނު ސުންގަޑި ހަމަވުމުގެ ކުރިން  ncit.gov.mv@tenderގެ ކުރިން  11:00

   11ސްޓު އޮގަ 2022ގައި  www.ncit.gov.mvހުށައެޅޭ ސުވާލުތަކުގެ ޖަވާބުތައް މިއިދާރާގެ ވެބްސައިޓް 

މި ބީލަންތައް ހުޅުވާނީ މިމަސައްކަތައް އަންދާސީ  ޝާޢިއު ކުރެވޭނެއެވެ.ގައި  13:30ދުވަހު  ބުރާސްފަތިވާ 

ހިސާބު ހުށައަޅުއްވާ ފަރާތް ތަކުގެ ތެރެއިން އެވަގުތުގައި ހާޒިރުވެތިބި ބީލަން ވެރީން ނުވަތަ ބީލަންވެރިންގެ 

 ފަރާތްތަކުގެ ހާޒިރުގައެވެ.ބަދަލުގައި އެފަރާތްތަކުން ކަނޑައަޅާ 

 ބީލަން ހުށަހެޅޭނެ ފަރާތްތައް )ކޮލިފިކޭޝަން ކްރައިޓީރިއާ(  .2.3

 .)ހ( ދިވެހިރާއްޖޭގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ ދިވެހި ވިޔަފާރިއަކަށްވުން

 .)ށ( މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީގައި ރަޖިސްޓްރީވެފައިވާ ފަރާތަކަށްވުން

 ެއްގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވުން.)ނ( އެސް އެމް އީ އ

ބީލަން ހުށަހެޅުމަށްޓަކައި، ވިޔަފާރީގެ ފަރާތުން އިދާރާއަށް ހާޒިރުވާ ފަރާތަކީ ބީލަމާއި ގުޅޭ އެންމެހައި   .2.4

ލިޔެކިޔުމެއްގައި ސޮއިކުރުމަށް، ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ހުއްދަ ނުވަތަ ޕަވަރ އޮފް އެޓަރީ ލިބިފައިވާ 

 ި ބެލެވޭނެއެވެ.ފަރާތެއްކަމުގައ

ކޮލިފިކޭޝަން ކްރައިޓީރިއާގައި ހިމަނާފައިވާ ކަންތައްތަށް ފުރިހަމަ ނުވާ ބީލަންތައް ބާތިލްވާނެއެވެ. އަދި މި   .2.5

 ބީލަންތައް އިވެލުއޭޝަން މަރުހަލާއަކަށް ނުގެންދެވޭނެއެވެ.

 ބީލަންތައް ބަލައެއް ނުގަނެވޭނެއެވެ.ބީލަން ހުށަހެޅުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ސުންގަޑި ހަމަވުމަށްފަހު ހުށަހަޅާ   .2.6

 ޒަލް ހުންނަންވާނީ ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށެވެ.ޯބީލަންވެރިން ހުށަހަޅާ ޕްރޮޕ  .2.7

 )ހ( ޕްރޮޕޯޒަލްގެ ކޮންމެ ސަފްހާއެއްގައި ނަންބަރު ޖަހާފައި ހުންނަން ވާނެއެވެ.

 )ށ( ޕްރޮޕޯޒަލް ހުންނަންވާނީ ބައިންޑްކޮށްފައެވެ.

 ގައި ބަޔާންކުރާ ހުރިހާ ތަކެތި ހަމަކުރަންވާނެއެވެ. 4ެ ސެކްޝަން )ނ( މި ފޮތުގ

 ދަންނަވާ މި ބޭރުގައި ސިޓީއުރައިގެ ހުށަހަޅަންވާނީ ބަންދުކުރެވިފައިވާ ސިޓީއުރައެއްގައެވެ. އަދި ބީލަން  .2.8

 .ހިމަނަންވާނެއެވެ މައުލޫމާތު

 ހ( ބީލަމުގެ ނަން)

 )ށ( އިއުލާން ނަންބަރު

 ނަންހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ  )ނ(

ޕްރޮޕޯޒަލްގައި ހިމެނޭ ކަންކަމާއި ގުޅޭގޮތުން އިވެލުއޭޝަން މަރުހަލާގައި އިތުރަށް ސާފުކުރުމަށް ބޭނުންވާ   .2.9

މައުލޫމާތާއި ލިޔެކިޔުން ހޯދުމުގެ އިޚްތިޔާރު އިދާރާއަށް ލިބިގެންވެއެވެ. އަދި އިދާރާއިން ބުނާ މުއްދަތުގައި 

 ް ކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު އިދާރާއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.ލިޔުންތައް ހުށަނާޅައިފިނަމަ، ބީލަން ކެންސަލ

 90 ނުހިމަނައި ދުވަސްތައް ބަންދު ރަސްމީ މުއްދަތަކީ ދެމިގެންދާނެ ޕީރިއަޑް ވެލިޑިޓީ ބިޑް ހުށަހަޅާ ބީލަމުގެ  .2.10

 .ދުވަހެވެ( ނުވަދިހަ)

ކްރައިޓީރިއާ އާއި އެއްގޮތަށް މާކްސް މިމަސައްކަތް ހަވާލުކުރާނެ ފަރާތެއް ހޮވުމުގައި ބެލެވޭނީ އިވަލުއޭޝަން   .2.11

 ދިނުމުން، އެންމެ މަތިން މާކްސް ލިބޭފަރާތަކަށެވެ.

 ބީލަން ކާމިޔާބުވާފަރާތައް އެކަން ރަސްމީކޮށް އަންގާނެއެވެ.   .2.12

mailto:tender@ncit.gov.mv
http://www.ncit.gov.mv/
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ބީލަން ކާމިޔާބުކުރި ފަރާތަށް ކޮންޓްރެކްޓް ހަވާލުކުރުމުގެ ކުރިން، ބީލަމުގައި ބައިވެރިވި ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް،   .2.13

އެބީލަން ކާމިޔާބުކުރީ ކޮންފަރާތެއް ކަމާއި، ކާމިޔާބު ނުވާ ފަރާތްތަކަކީ ކޮބައިކަން އަންގާނެއެވެ. އަދި ބީލަން 

)ފަހެއް(  5ކާމިޔާބު ނުވާފަރާތް ތަކަށް ބީލަމާއި ގުޅުން ހުރިއެއްވެސް މައްސަލައެއް ވާނަމަ ހުށައެޅުމަށް 

 ދުވަހުގެ މުހުލަތެއްދެވޭނެއެވެ.

ްދަތު ގުނަންފަށާނީ މަސައްކަތް ކުރުމަށް އެގްރިމަންޓްގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ދުވަހުން މަސައްކަތުގެ މުއ  .2.14

 ފެށިގެންނެވެ.

ގައި ބަޔާންކޮށްފައި  6އެއްބަސްވުމުގެ ޢާންމު މާއްދާތައް އަދި ޚާއްސަ މާއްދާތައް މިފޮތުގެ ސެކްޝަން   .2.15

 ވާނެއެވެ.

 

 ހޯދަންބޭނުންވާ ތަކެތީގެ މައުލޫމާތު .3 ސެކްޝަން

 .ދުވަހެވެ( ސާޅީސްފަހެއް) 45 އެންމެގިނަވެގެން ދެވޭނީ ގޮތުގައި މުއްދަތުގެ ޖުމްލަފޯރުކޮށްދިނުމަށް  ތަކެތި  .3.1

 ށްފައިވާ ސްޕެސިފިކޭޝަނަށްވުރެއް ދައް ސްޕެސިފިކޭޝަނަކަށް ވެގެން ނުވާނެއެވެ.ޮކްހުށަހަޅާތަކެއްޗަކީ ބަޔާނ  .3.2

ނޭޝަނަލް ސެންޓަރ ފޮރ އިންފޮމޭޝަން  ތެރޭގައި، ގެހުށަހަޅާފައިވާ މުއްދަތު ތަކެތި ޑެލިވަރ ކުރަންޖެހޭނީ،  .3.3

 ގެ ކުރިންނެވެ. 12:30މާލެ އަށް ރަސްމީ ބަންދު ދުވަސްތައްފިޔަވައި، ، ޓެކްނޯލޮޖީ، ކަލާފާނު ހިނގުން

ތަކެތީގައި އެއްވެސް މައްސަލައެއް އެ ފައިސާ ދޫކުރެވޭނީ، ސިސްޓަމްތައް ބަލާ ޗެކްކުރުމަށްފަހު  .3.4

 ނޫޅޭކަމުގައިވާނަމައެވެ.

 ތަކެތީގެ ސްޕެސިފިކޭޝަން އަދި އެހެނިހެން މައުލޫމާތު މި ސެކްޝަންގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާނެއެވެ.  .3.5
 

# Description / Minimum Specifications Qty 

1 General use Laptops 
 

Processor 10th Generation Intel® Core i5-10000 series (mobile) 
processor or higher 

Motherboard RAM Upgradeable to 16GB 
Integrated Sound Capabilities 

RAM 8 GB RAM, DDR4 

Hard Disk Drive 256 GB SSD  

Video Interface Intel® HD Graphics 

Network Interface Gigabit Ethernet network 
Wireless LAN: 802.11 b/g/n 
Bluetooth v4.0 or Higher 

Input / Output Ports 
  

2 X USB 3.0 Ports 
1 X HDMI Port 
1 X Headphone & Microphone (or Combo port) 

Keyboard QWERTY Keyboard 

Pointing Device Built-in pointing device 

Operating System Windows 10/11 Professional 64bit  
Genuine license Key must be included 

 Must include TPM Chip to Run Windows 11 

Drivers OEM Drivers for the defined Operating System(s) 

Webcam Built in Webcam / Autofocus 720p Webcam with 
Microphone   

Display 15“ HD Wide Screen IPS Display 

Battery > 4 hours continuous use 

03 
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Warranty 1 Year Service/Parts and 3 year Labor (On and off site 
service) 

Power / Environmental AC Adapter / UK (preferred), ENERGY STAR 

Accessories 
 

Laptop Bag, Adapter converter (if US / Other plug) 

 

 

 .ހުށަހަޅަންވާނެއެވެބީލަން ހުށަހަޅާއިރު ތިރީގައިވާ މަޢުލޫމާތު އަދި ލިޔުންތައް  .4 ސެކްޝަން

 ހުށަހަޅާ މައުލޫމާތުގެ ޗެކްލިސްޓް  .4.1

 ހުށަހަޅާފޯމު ބީލަން   .4.2

ނުވަތަ މި މައުލޫމާތު ހިމެނޭ ކޯޓޭޝަންފައިނޭންޝަލް ބްރޭކްޑައުން ފޯމް /   .4.3  

 ޕްރޮޑަކްޓް އުފެއްދި ފަރާތުން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ މައުލޫމާތު، ޕްރޮޑަކް ބްރޯޝަރ، ހުށަހަޅާ ޕްރޮޑަކްޓަށް  .4.4

ކޯޕަރޭޓިވް  /ޕާޓްނާޝިޕް  /ކުންފުނި ) .ވިޔަފާރިއަކަށްވުން ކުރެވިފައިވާ ރަޖިސްޓްރީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި  .4.5

 (އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ރެޖިސްޓްރީގެ ކޮޕީ /ސޮސައިޓީ 

.ޝީޓް ޕްރޮފައިލް ވިޔަފާރީގެ ދޫކޮށްފައިވާ ޑިވެލޮޕްމަންޓް އިކޮނޮމިކް އޮފް މިނިސްޓްރީ  .4.6  

 ގިންތިތަކުން ވިޔަފާރީގެ ފަންތީގެ މެދު އަދި ކުދި ޑިވެލޮޕްމަންޓްގައި އިކޮނޮމިކް އޮފް މިނިސްޓްރީ  .4.7

 ޕްރޮޖެކްޓްތަކަށް ޖެހޭ ހުށަހަޅަން) ވިޔަފާރިއަކަށްވުން ދިވެހި ކުރެވިފައިވާ ރަޖިސްޓްރީ ގިންތިއެއްގައި

(އީ ރަޖިސްޓްރީ.އެމް.އެސް  

 ސެޓްފިކެޓް ރެޖިސްޓްރޭޝަން ޓެކްސް ޕޭޔަރ ދޫކޮށްފައިވާ އޮތޯރިޓީން ރެވެނިއު އިންލަންޑް މޯލްޑިވްސް  .4.8

  ކޮޕީ

 ކޮޕީ ސެޓްފިކެޓް ރެޖިސްޓްރޭޝަން ޖީއެސްޓީ ދޫކޮށްފައިވާ އޮތޯރިޓީން ރެވެނިއު އިންލަންޑް މޯލްޑިވްސް  .4.9

(ޓީއަށް ރެޖިސްޓަރ ކޮށްފައިވާނަމަ.އެސް.ޖީ)  

 03 ދޫކުރިފަހުން) ކޮޕީ ރިޕޯޓްގެ ކްލިއަރެންސް ޓެކްސް ދޫކުރާ އޮތޯރިޓީން ރެވެނިއު އިންލަންޑް މޯލްޑިވްސް  .4.10

(ހަމަނުވާ މަސް  

 ކުރުވި ފަރާތުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުންމަސައްކަތުގެ ތަޖުރުބާހުރިކަން ހާމަކޮށްދިނުމަށް މަސައްކަތް   .4.11

" ފައިނޭންޝަލް ސިޓުއޭޝަން ފޯމް"މަށްޓަކައި ބޭނުންވާ ސާބިތުކޮށްދިނު ފަރާތެއްކަން ހުރި ޤާބިލްކަން މާލީ  .4.12

އަދި  2020،  2019އަދި އޭގައިވާ މައުލޫމާތަށް ބާރުލިބޭގޮތަށް ސަޕޯޓިންގް ޑޮކިއުމަންޓެއްގެ ގޮތުގައި، 

ނުވަތަ ދިވެހިރާއްޖެ ޤަބޫލުކުރާ ލައިން އޮފް ކްރެޑިޓް  ވަނަ އަހަރުގެ ފައިނޭންސަލް ސްޓޭޓްމަންޓްސް 2021

 (03ގެ ފޯމް  03ޖަދުވަލް )ސިޓީ 

 ( ދުވަހެވެ.ސާޅީސް ފަހެއް) 45ގޮތުގައި ދެވޭނީ އެންމެގިނަވެގެން  މުއްދަތުގެކެތި ޑެލިވަރީގެ ޖުމްލަ ތަ  .4.13

 

 

  



 ނޭޝަނަލް ސެންޓަރ ފޮރ އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޯލޮޖީ

ޙާފްޞަ ވަނަ އިން ޙާފްޞަ 5   17 

 ލުއޭޝަން ކްރައިޓީރިއާެއިވ .5 ސެކްޝަން

މާކްސްދެވޭ 

 ކްރައިޓީރިއާ

 ތަފުސީލް މާރކްސް

 75 ×ގު ަހުށައެޅި އެންމެ ހެޔޮއަގު / ހުށައެޅި އބީލަންވެރިންގެ ތެރެއިން  %75 އަގު

 15 ×ތެރެއިން ހުށައެޅި އެންމެ ކުރު މުއްދަތު / ހުށައެޅި މުއްދަތު ބީލަންވެރިންގެ  %15 ޑެލިވަރީ

-/84,000 އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި 03ޕޮއިންޓް ދިނުމުގައި ބަލާނީ ވޭތުވެ ދިޔަ   %10 ތަޖުރިބާ

މަތިން ކޮށްފައިވާ މި ބާވަތުގެ  ިން ފެށިގެންރުފިޔާއ ()އަށްޑިހަ ހަތަރުހާސްރ 

މަސައްކަތްތަކާއި ގުޅޭ ގޮތުން މަސައްކަތް ހަވާލު ކުރި ފަރާތުން ދީފައިވާ މަސައްކަތް 

 މަށެވެ.ޔުނިންމި ކަމުގެ ލި

  ީލެޕްޓޮޕް އަދި ޑެސްކްޓޮޕް ކޮމްޕިއުޓަރ މި ބާވަތުގެ މަސައްކަތުގެ ގޮތުގައި ބެލެވޭނ

 ކަމުގެ ލިޔުންތަކަށެވެ.ފޯރުކޯށްދީފައިވާ ސަރވަރސް ފަދަ ތަކެތި 

  ިމަސައްކަތް ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ފެންވަރު މަސައްކަތުގެ އަގު، ހުށަހަޅާ ލިޔުންތަކުގައ

އެނގެން އޮންނަން  ޚުއި ނިންމާފައިވާ ތާރީޚާަދި މަސައްކަތް ހަވާލުކުރި ތާރީއ

 ވާނެއެވެ.

 ާްސް ލިޔުންތަކުގެ ތެރެއިން އިސްވެ ދެންނެވުނު ކަންކަން ރެފަރެނ ހުށަހަޅ

ޕޮއިންޓް ލިބޭނެއެވެ. މިބަޔަށް އެންމެ  2ފުރިހަމަވެފައިވާ ކޮންމެ ލިޔުމަކަށް 

 ޕޮއިންޓެވެ. 10ގިނަވެގެން ދެވޭނީ 

 

 ީޮށްފައިވާނެއެވެ.ކންގައިވާ ފޯމުގައި ބަޔާ 6.4މި ފޮތުގެ ވަޒަންކުރާނެ ގޮތް  ޤާބިލްކަން މާލ 

 

 ބީލަމާއި އެކު ހުށަހަޅަން ޖެހޭ ފޯމުތައް .6 ސެކްޝަން

 

 .ެމި ސެކްޝަންގައި ބަޔާންކުރާ ފޯމްތައް ޕްރޮޕޯޒަލްގައި ހުންނަންވާނެއެވ 

 .ެމި ފޯމްތަކާއި އެކު ސަޕޯޓިންގް ޑޮކިއުމަންޓް ހުށަހަޅަން ބުނެފައިވާނަމަ އެތަކެތި ފޯރުކޮށްދޭންވާނެއެވ 

  ،ިވަނަ އަހަރުގެ  2021އަދި  2020،  2019 ަލް ސިޗުއޭޝަން ފޯމް، ނުވަތަފައިނޭންޝމާލީ ޤާބިލްކަން ބަޔާންކުރުމަށްޓަކައ

 ލައިން އޮފް ކްރެޑިޓް ލެޓަރ މިތަކުން ކޮންމެވެސް އެއް ލިޔުމެއް ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.ނުވަތަ ފައިނޭންޝަލް ސްޓޭޓްމަންޓްސް 

  .ެމިގޮތުން ލައިން އޮފް ކްރެޑިޓް ސިޓީ، ބިޑް ގެރެންޓީ އަދި ޕަރފޯމަންސް ގެރެންޓީ ގެ ނަމޫނާ ފޯރުކޮށްދެވިފައިވާނެއެވ

މާލީ ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތަކުން ދޫކޮށްފައިވާ  ދިވެހިރާއްޖޭގައި ލައިސަންސް ކުރެވިފައިވާ ިމެނޭ މައުލޫމާތު ފުރިހަމަވާގޮތަށްހނަމޫނާގައި 

 ވޭނެއެވެ.ލިޔުން ބަލައިގަނެ

 .ެބިޑް ސެކިއުރީ، ޕަރފޯމަންސް ގެރެންޓީ އަދި ލައިން އޮފް ކްރެޑިޓްގޮތުގައި ޗެކް ބަލައެއް ނުގަނެވޭނެއެވ 
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 ޗެކްލިސްޓްހުށަހަޅާ މައުލޫމާތުގެ  .6.1

 

 ފާހަގަ ސަފްހާ ހުށަހަޅާ ލިޔުންތައް #

   ހުށަހަޅާ މައުލޫމާތުގެ ޗެކްލިސްޓް 1

   ހުށަހަޅާފޯމު ބީލަން 2

   ފައިނޭންޝަލް ބްރޭކްޑައުން ފޯމް / ނުވަތަ މި މައުލޫމާތު ހިމެނޭ ކޯޓޭޝަން 3

ހުށަހަޅާ ޕްރޮޑަކްޓަށް، ޕްރޮޑަކްޓް އުފެއްދި ފަރާތުން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ މައުލޫމާތު، ޕްރޮޑަކް  4

 ބްރޯޝަރ

  

 /ޕާޓްނާޝިޕް  /ކުންފުނި ) .ވިޔަފާރިއަކަށްވުން ކުރެވިފައިވާ ރަޖިސްޓްރީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި 5

 (އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ރެޖިސްޓްރީގެ ކޮޕީ /ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީ 

  

   .ޝީޓް ޕްރޮފައިލް ވިޔަފާރީގެ ދޫކޮށްފައިވާ ޑިވެލޮޕްމަންޓް އިކޮނޮމިކް އޮފް މިނިސްޓްރީ 6

 ވިޔަފާރީގެ ފަންތީގެ މެދު އަދި ކުދި ޑިވެލޮޕްމަންޓްގައި އިކޮނޮމިކް އޮފް މިނިސްޓްރީ 7

 ހުށަހަޅަން) ވިޔަފާރިއަކަށްވުން ދިވެހި ކުރެވިފައިވާ ރަޖިސްޓްރީ ގިންތިއެއްގައި ގިންތިތަކުން

 (އީ ރަޖިސްޓްރީ.އެމް.އެސް ޕްރޮޖެކްޓްތަކަށް ޖެހޭ

  

 ރެޖިސްޓްރޭޝަން ޓެކްސް ޕޭޔަރ ދޫކޮށްފައިވާ އޮތޯރިޓީން ރެވެނިއު އިންލަންޑް މޯލްޑިވްސް 8

 ކޮޕީ ސެޓްފިކެޓް

  

ޓީ ރެޖިސްޓްރޭޝަން .އެސް.ޖީ ދޫކޮށްފައިވާ އޮތޯރިޓީން ރެވެނިއު އިންލަންޑް މޯލްޑިވްސް 9

 (ޓީއަށް ރެޖިސްޓަރ ކޮށްފައިވާނަމަ.އެސް.ޖީ)ސެޓްފިކެޓް ކޮޕީ 

  

 ކޮޕީ ރިޕޯޓްގެ ކްލިއަރެންސް ޓެކްސް ދޫކުރާ އޮތޯރިޓީން ރެވެނިއު އިންލަންޑް މޯލްޑިވްސް 10

 (ހަމަނުވާ މަސް 03 ދޫކުރިފަހުން)

  

މަސައްކަތުގެ ތަޖުރުބާހުރިކަން ހާމަކޮށްދިނުމަށް މަސައްކަތް ކުރުވި ފަރާތުން ދޫކޮށްފައިވާ  11

 ލިޔުން

  

ފައިނޭންޝަލް "ސާބިތުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި ބޭނުންވާ  ފަރާތެއްކަން ހުރި ޤާބިލްކަން މާލީ 12

ޑޮކިއުމަންޓެއްގެ ންގް އަދި އޭގައިވާ މައުލޫމާތަށް ބާރުލިބޭގޮތަށް ސަޕޯޓި" ސިޓުއޭޝަން ފޯމް

ނުވަތަ  ވަނަ އަހަރުގެ ފައިނޭންސަލް ސްޓޭޓްމަންޓްސް 2021އަދި  2020،  2019 ގޮތުގައި،

 (03ގެ ފޯމް  03ޖަދުވަލް )ދިވެހިރާއްޖެ ޤަބޫލުކުރާ ލައިން އޮފް ކްރެޑިޓް ސިޓީ 

  

( )ސާޅީސް ފަހެއް 45 ގެ ގޮތުގައި ދެވޭނީ އެންމެގިނަވެގެންަކެތި ޑެލިވަރީގެ ޖުމްލަ މުއްދަތުތ 13

 ދުވަހެވެ.
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 ބީލަން ހުށަހަޅާ ފޯމް .6.2

 

 އިޢުލާން ނަންބަރު:  ތާރީޙް 

 ސޮއި ކުރުމުގެ ހުއްދަ ދީފައިވާ ފަރާތުގެ މާއި ގުޅުންހުރި ކަންކަމުގައި މުއާމަލާތްކޮށްބީލަ

 ނަން: 

 އައިޑީކާޑް ނަންބަރު 

 މަޤާމް: 

 ނަންބަރު:ގުޅޭނެ  

 :އީމެއިލް 

 ތާރީޚް: 

 

 
 ސޮއި:

ބީލަމާއި އަދި މަތީގައި ބަޔާން ކުރެވިފައިވާ ފަރާތަކީ އިޤްރާރުވަމެވެ.  މި ބީލަމުގައި ހުށަހަޅާފައިވަނީ ސައްޚަ ތެދުމައުލޫމާތު ކަމަށް

ސޮއިކުރުމުގެ ހުއްދަ ގުޅުންހުރި ލިޔެކިޔުމުގައި ގުޅިގެން މި ވިޔަފާރި ރެޕްރެސެންޓްކުރާ ފަރާތްކަމާއި، ވިޔަފާރީގެ ފަރާތުން ބީލަމާއި 

 ދެވިފައިވާ ފަރާތެކެވެ.

ކުންފުންޏެއް ނަމަ މެނޭޖިންގް ޑިރެކްޓަރ އަދި ޕާޓްނަރޝިޕެއްނަމަ ، ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުން )އަމިއްލަ ފަރުދެއް ނަމަ ވެރިފަރާތް

 މެނޭޖިންގް ޕާޓްނަރ( ސޮއިކުރައްވާފަ

 

 

 

 ނަން: 

 މަޤާމު: 

 ނަންބަރު:ގުޅޭނެ  

 :އީމެއިލް 

 ތާރީޚް: 

 :ސޮއި 
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. މި ފޯމް ނުވަތަ ކޯޓޭޝަންމައުލޫމާތު ހިމެނޭ ފޯމްގައި ބަޔާންކުރާ ނުވަތަ  (1-)ފިން ފޯމް ފައިނޭންޝަލް ބްރޭކްޑައުން ފޯމް .6.3

 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.ތަކެތި އުފެއްދި ފަރާތުން ދޫކޮށްފައިވާ ޓެކްނިކަލް މައުލޫމާތު ހިމެނޭ ފޮތް، ބްރޯޝަރ ތަކެތި ، ކޯޓޭޝަނާއި އެކު

 މި ފޯމްގެ ހުރިހާ މައުލޫމާތެއް ފުރަންވާނެއެވެ. ނުވަތަ ކޯޓޭޝަންގައި ހިމަނަންވާނެއެވެ.

 

Reference No: (generated by the proponent)  

Quotation validity: () days  

#  Description  Qty  
Price/Un

it 

(MVR)  

Total 

Price  (MV

R)  

01  General Use Laptops  

Processor  

Motherboard  

RAM  

Hard Disk Drive  

Video Interface  

Network Interface  

Input / Output Ports  

Keyboard  

Pointing Device  

Operating System  

Drivers  

Webcam  

Display  

Battery  

Warranty  

Power / Environmental  

Accessories  
 

03 

    

Total:    
GST:    

Total with GST:    
Duration Table 

Delivery (Days)  

Installation (Days)  

Total Duration (Days)  

 

Bidder Stamp and Sign 

 

___________________  
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 (2-)ފިން ފޯމް ފައިނޭންޝަލް ސިޗުއޭޝަން ފޯމް .6.4

 

Financial Data for Previous 03 Years [MVR Equivalent]  

Financial Information of 

the Year  
2019  2020 2021  

Information from Balance Sheet  

Total Assets        

Total Liabilities        

Net Worth        

Current Assets        

Current Liabilities        

Working Capital        

Information from Income Statement  

Total Revenues         

Profits Before Taxes        

Profits After Taxes        
  
 Attached are copies of financial statement (balance sheets including all related notes, and 

income statements), as indicated above, complying with the following conditions.  

 All such documents reflect the financial situation of the Bidder.  

 Historic financial statement must be complete, including all notes to the financial 

statements.  

 Historic financial statements must correspond to accounting periods.  

 

Evaluation criteria  

Financial Situation evaluation  

A. To be eligible the financial statements of the bidding party must show, average annual 

turnover of Mvr 84,000.00, for the years 2019, 2020 and 2021.  

(or)  

B. To be eligible the financial statements of the bidding party must show, Minimum 

value of Mvr 84,000.00 of the proposed price, for liquid asset, for the year 2019, 2020 

and 2021.  

(or)  

C. If bidding party is unable to meet any of the above requirement they shall submit 

“Line of Credit Letter” as per the template in Form FIN – 3. (credit limit shall be no 

less than Mvr 84,000.00 of the proposed price)  
 

Bidder Stamp and Sign 

 

___________________  
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 ނަމޫނާ.ލައިން އޮފް ކްރެޑިޓް ސިޓީގެ  .6.5

 

[letterhead of the Bank/Financing Institution/Supplier]  

  

[date]  

  

To:[Name and address of the Contractor]  

  
Dear,   

You have requested {name of the bank/financing institution/supplier issuing the letter) to 

establish a line of credit for the purpose of executing {insert Name and identification of 

Project}.   

We hereby undertake to establish a line of credit for the aforementioned purpose, in the 

amount of {insert amount}, effective upon receipt of evidence that you have been selected as 

successful bidder.    

This line of credit will be valid through the duration of the contract awarded to you.   

  

  
Authorized Signature:     

Name and Title of Signatory:     

Name of Agency:   
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 ނަމޫނާބިޑް ސެކިއުރިޓީގެ  .6.6

 

 

 

 

F o r m  o f  B i d  S e c u r i t y  ( B a n k  G u a r a n t e e )  
 

WHEREAS, ………………………………………………..[name of Bidder] (hereinafter called “the Bidder”) has submitted his 

Bid for the Project no……….issued by the Ministry of Communication,Science & Technology on 

………………………………… …………..for construction of …………………………… ……. [name of Contract] (hereinafter called 

“the Bid”). 
 

KNOW ALL PEOPLE by these presents that We ………………………………………. [name of Bank] of ……… …………………… 

[name of country] having our registered office at ………………………………………………………………………………….. 

(hereinafter called “the Bank”) are bound unto …………………………….[name of Purchaser] (hereinafter  called “the 

Purchaser”) in the sum of  *…………………………………………..  for which payment well and truly to be made to the 

said Purchaser, the Bank binds itself, its successors, and assigns by these presents.  
 

SEALED with the Common Seal of the said Bank this ……..day of  …………….20……………..  
 

THE CONDITIONS of this obligation are: 

  

(1) If, after Bid opening, the Bidder withdraws his Bid during the period of Bid validity specified in the 

Form of Bid; 

           or 

(2) If the Bidder having been notified of the acceptance of his Bid by the Purchaser during the period of 

Bid validity: 

 (a) fails or refuses to execute the Form of Agreement in accordance with the Instructions to 

Bidders, if required; or 

 (b) fails or refuses to furnish the Performance Security, in accordance with the Instruction to 

Bidders; or 

 (c) does not accept the correction of the Bid Price pursuant to Clause 27,  

* The Bidder should insert the amount of the Guarantee in words and figures denominated i n Maldivian 

Rufiyaa. This figure should be the same as shown in Clause 16.1 of the Instructions to Bidders.  

we undertake to pay to the Purchaser up to the above amount upon receipt of his first written demand, without 

the Purchaser’s having to substantiate his demand, provided that in his demand the Purchaser will note that 

the amount claimed by him is due to him owing to the occurrence of one or any of the three conditions, 

specifying the occurred condition or conditions.  
 

This Guarantee will remain in force up to and including the date ………………………. days after the deadline for 

submission of bids as such deadline is stated in the Instructions to Bidders or as it may be extended by the 

Purchaser, notice of which extension(s) to the Bank is hereby waived. Any demand in respect of this Guarantee 

should reach the Bank not later than the above date.  

 

DATE…………………………… SIGNATURE OF THE BANK  

      

WITNESS ……………………… SEAL  
 

[signature, name, and address]  
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 ސާމްޕަލްނަމޫނާ ޕަރފޯމަންސް ގެރެންޓީގެ  .6.7

 

 

 

 

F o r m  o f  P e r f o r m a n c e  B a n k  G u a r a n t e e  
( U n c o n d i t i o n a l )  

 
To:  ………………………………………………………………………………………………….  

 [name &address of Purchaser]  

 ………………………………………………………………………………………………….  

 ………………………………………………………………………………………………….  

WHEREAS ……………………. [name and address of Supplier] (hereinafter called “the Supplier”) has undertaken, in 

pursuance of Contract No. ……  dated ……………………… to execute  …………………………… [name of Contract and brief 

description of Works] (hereinafter called “the Contract”);  

 

AND WHEREAS it has been stipulated by you in the said Contract that the Supplier shall furnish you with a Bank 

Guarantee by a recognized bank for the sum specified therein as security for compliance with his obligations in 

accordance with the Contract; 
 

AND WHEREAS we have agreed to give the Supplier such a Bank Guarantee;  
 

NOW THEREFORE we hereby affirm that we are the Guarantor and responsible to you, on behalf of the Supplier, 

up to a total of *…………….. [amount of Guarantee] ……………………… [amount in words], such sum being payable in 

the types and proportions of currencies in which the Contract Price is payable, and we undertake to pay you, 

upon your first written demand and without cavil or argument, any sum or sums within the limits of ……………… 

[amount of Guarantee] as aforesaid without your needing to prove or to show grounds or reasons for your 

demand for the sum specified therein.  

 

*An amount is to be inserted by the Guarantor, representing the percentage of the Contract Price 

specified in the Contract, in Maldivian Rufiyaa. 

 

We hereby waive the necessity of your demanding the said debt from the Supplier before presenting us with 

the demand. 
 

We further agree that no change or addition to or other modification of the terms of the Contract or of the 

Works to be performed there under or of any of the Contract documents which may be made between you and 

the Supplier shall in any way release us from any liability under this Guarantee, and we hereby waive notice of 

any such change, addition, or modification.  
 

This Guarantee shall be valid until the date of issue of the Defects Correction Certificate.  

 SIGNATURE AND SEAL OF THE GUARANTOR ……………………….. 

 Name of Bank ……………………………………..  

 Address ……………………………………..  

 …………………………………….. 

 …………………………………….. 

 Date ……………………………………… 
 

 

 

 

 

  



 ނޭޝަނަލް ސެންޓަރ ފޮރ އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޯލޮޖީ

ޙާފްޞަ ވަނަ އިން ޙާފްޞަ 13   17 

 އެއްބަސްވުމުގެ ނަމޫނާ .6.8

 އެއްބަސްވުން

 

 

ވެވޭ  )މަސައްކަތުގެ ތަފްސީލު( ގަތުމަށް މަސައްކަތް ހަވާލުވާ ފަރާތާއި އެކުމިއީ   .1.1 ތައާރަފް.  .1

 އެއްބަސްވުމެކެވެ.

އެއްބަސްވުމުގެ   .2

 ބައިވެރިން.

ބަޔާންކުރެވިފައިވަނީ، މި އެއްބަސްވުމުގައި މަސައްކަތް ހަވާލުކުރި ފަރާތްކަމުގައި   .2.1

 ނޭޝަނަލް ސެންޓަރ ފޮރ އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޯލޮޖީއެވެ.

)ކުންފުނި ނުވަތަ  މަސައްކަތާއި ހަވާލުވާ ފަރާތް ކަމަށް ބަޔާންކުރެވިފައިވާނީ  .2.2  

 ވިޔަފާރިގެ ނަން(

އެއްބަސްވުމުގައި   .3

ހިމެނޭ ތަކެއްޗާއި 

 މަސައްކަތްތައް

އާއި ( ނަންބަރ)ނަދުވަހު ކުރި އިއުލާން ވަ )ތާރީޚް(ް މަސައްކަތް ހަވާލުކުރި ފަރާތުނ  .3.1

ގުޅިގެން މަސައްކަތާއި ހަވާލުވިފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ، )މި އެއްބަސްވުމުގެ ޖަދުވަލު 

މަސައްކަތް ތަކެތި/ގައި އެއްކަރުދާސްކުރެވިފައިވާ( ޕްރޮޕޯޒަލްގައިވާ  1

 ހަވާލުކުރިފަރާތަށް ސަޕްލައިކޮށްދިނުން. 

މަސައްކަތުގެ އަގު ގޮތުގައި ކަނޑައަޅާފައިވަނީ  ގައިވާ މަސައްކަތްކުރުމަށް 1ޖަދުވަލު   .4.1 އަގު.މަސައްކަތުގެ   .4

 ެވެ.އ )އަގު(

ދުވަހުގެ ތެރޭގައި )ރަސްމީ  )މުއްދަތު(ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަސައްކަތް  1ޖަދުވަލު   .5.1 މަސައްކަތުގެ މުއްދަތު.  .5

މަސައްކަތް ހަވާލުވި ފަރާތުން ބަންދު ދުވަސްތައް ހިމަނައިގެން( ނިންމުމަށް 

 އެއްބަސްވަމެވެ.

 އެވެ. ް(ތާރީޙ)އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއި ކުރާ  )ހ(   

 އެވެ.ް( ތާރީޙ)އެއްބަސްވުމުގައިވާ މަސައްކަތް ނިންމަންޖެހޭ  )ށ(   

މަސައްކަތަށް   .6

 ފައިސާދެއްކުން

މުނުކަމަށް މަސައްކަތް ންއެއްބަސްވެފައިވާ ފެންވަރަށް ނިމަސައްކަތް   .6.1

ހަވާލުކުރިފަރާތުން ނިންމުމުން، މަސައްކަތް ހަވާލުވިފަރާތުން މަސައްކަތުގެ ބިލުގެ 

ރިސެޕްޝަނަށް ރަސްމީ އީމެއިލް ނުވަތަ އަސްލު، މަސައްކަތް ހަވާލުކުރި އޮފީހުގެ 

)ތިރީސް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި  30ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. އަދި މި ބިލަށްވާ ފައިސާ 

 ކޮށް ނިންމަންވާނެއެވެ.ޚަލާސް

  ު:ނަންބަރ
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ނިންމަންވީ ގޮތާއި   .7

 ފެންވަރު

ގައި ބަޔާން  1ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތަކުގެ ތަފްސީލު، މި އެއްބަސްވުމުގެ ޖަދުވަލު   .7.1

ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފެންވަރާއި  1އަދި މި މަސަކަތް ޖަދުވަލު  ކުރެވިފައިވާނެއެވެ.

 ވަގުތަށް ނިންމަންވާނެއެވެ.

ޅާފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި މަސައްކަތް ހަވާލުކުރި ފަރާތަށް ޤަބޫލު ކަނޑައަ  .7.2  

ކުރެވޭފަދަ ރަނގަޅު ފެންވަރެއްގައި މަސައްކަތް ނިންމުމަށްފަހު މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރި 

 ފަރާތާ ޙަވާލު ކުރަންވާނެއެވެ.

މަސައްކަތަށް   .8

 ބަދަލުގެނައުން.

 ބަޔާންކުރެވިފައިވާ މަސައްކަތްތަކަށްގައި  1މި އެއްބަސްވުމުގައި ކުރުމަށް ޖަދުވަލު   .8.1

)އަގު، މުއްދަތު ނުވަތަ މަސައްކަތައް( ގެންނަން ޖެހިއްޖެ ނަމަ ބަދަލެއް  އެއްވެސް

ހިދުމަތް ދޭ ފަރާތުން ނުވަތަ ހިދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާތުން ލިޔުމަކުން އެގްރިމަންޓްގެ 

 މުއްދަތުގައި އަންގައި ހުއްދަ ހޯދަން ވާނެއެވެ. 

ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތަކުގެ  1އެއްބަސްވުމުގެ ޖަދުވަލު މި  )ހ(   

އިތުރުން މަސައްކަތެއް ކުރަން ޖެހިއްޖެނަމަ މަސައްކަތް ހަވާލުކުރާފަރާތުން 

 މަސައްކަތުގެ ސްކޯޕް ލިޔުމުން ފޯރުކޮށްދޭންވާނެއެވެ.

އެކަމަށް ސްކޯޕް ކަރުދާހުގައިވާ ކަންކަމަށް، މަސައްކަތް ކުރާ ފަރާތުން   )ށ(   

ހިނގާނެ ޚަރަދު ބަޔާންކޮށް ލިޔުމެއް މަސައްކަތް ހަވާލުކުރި ފަރާތަށް 

 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

މިގޮތުން އިތުރުކުރެވޭ މަސައްކަތެއް ފަށަންވާނީ ދެފަރާތުން އެއްބަސްވުމެއް  )ނ(   

 ހަދައި އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުމަށްފަހުއެވެ.

ހާލަތްތަކުގައި އެހެން ފަރާތަކާއި އެކު މަސައްކަތުގެ އަގަށް އެއްބަސް ނުވެވޭ  )ރ(   

އެއްބަސްވުން ހެދުމުގެ އިޚްތިޔާރު، މަސައްކަތް ހަވާލުކުރާ ފަރާތަށް 

 ލިބިގެންވެއެވެ.

ކަނޑައެޅިފައިވާ މުއްދަތަށް މަސައްކަތް ނިންމުމަށް މަސައްކަތް  )ބ(   

 ބަޔާންކޮށް މަސައްކަތް ހަވާލުވިފަރާތައް ދަތިވާނަމަ ސަބަބު

ހަވާލުކުރިފަރާތުން ބަޔާންކުރާ  ހެއްކާއިއެކު ދުރާލައި ލިޔުމުން 

 އަންގަންވާނެއެވެ.



 ނޭޝަނަލް ސެންޓަރ ފޮރ އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޯލޮޖީ
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މިގޮތުން ގެންނަ ބަދަލެއް ގެންނަންވާނީ ކަމާގުޅޭގޮތުން ދެފަރާތުން އެއްބަސްވާ   .8.2  

އާއި   10.55މާލިއްޔަތު ޤަވައިދާގެ  ގޮތެއްގެ މައްޗަށް ލިޔެ ސޮއިކުރުމަށްފަހު

 ވެ. އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިންނެ

 މި ލިޔުން ހިމެނޭނީ މި އެއްބަސްވުމުގެ ބައެއްގެ ގޮތުގައެވެ.  .8.3  

ކަނޑައެޅިފައިވާ   .9

މުއްދަތަށް މަސައްކަތް 

 ނިންމުން.

މިގޮތުން މަސައްކަތް ހަވާލުވިފަރާތުގެ އިހުމާލެއްނެތި ބާރުނުފޯރާ ކަމެއްކަމުގައި   .9.1

މާލިއްޔަތު ޤަވައިދާއި  އެއްގޮތްވާގޮތުގެ ވާނަމަ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްދިނުމުގެ އިޚްތިޔާރު 

 މަސައްކަތް ހަވާލުކުރިފަރާތައް ލިބިގެންވެއެވެ. މަތިން

މަޤުބޫލު އުޒުރެއްނެތި ކަނޑައަޅާފައިވާ މުއްދަތުގައި މަސައްކަތް ނުނިމިއްޖެނަމަ   .9.2  

ވަނަ މާއްދާ ގައިވާ ގޮތުން އިތުރުވާ ކޮންމެ  10.71ނަމަ، މާލިއްޔަތު ގަވާއިދުގެ 

 ދުވަހަކަށް ތިރީގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން އެއްބަސްވުމުގެ އަގުން އުނިކުރެވެމުން ދާނެއެވެ.

ރުފިޔާއަށްވުރެ ދަށުގެ ބީލަމެއްނަމަ ފައިސާ ކަނޑާނީ، -/5,000,000 ޖުމްލަ އަގު   .9.3  

)ޕޮއިންޓް ސުމެއް ސުމެއް ފަހެއް( އާ ގުނަކުރުމުން ޖެހޭ އަދަދާ  0.005ޖުމްލަ އަގު 

   މުއްދަތަށްވުރެ އިތުރުވާ ދުވަސްތަކުގެ އަދަދާ ގުނަކުރުމުން ޖެހޭ އަދަދެކެވެ.

 CP*0.005*LDލިކުއިޑޭޓެޑް ޑެމޭޖަސް = 

ރުފިޔާއަށްވުރެ މަތީގެ ބީލަމެއްނަމަ ފައިސާ -/5,000,000 ި ޖުމްލަ އަގު އަދ

)ޕޮއިންޓް ސުމެއް ސުމެއް ދެއެއް ފަހެއް( އާ  0.0025ކަނޑާނީ، ޖުމްލަ އަގު 

ގުނަކުރުމުން ޖެހޭ އަދަދާ މުއްދަތަށްވުރެ އިތުރުވާ ދުވަސްތަކުގެ އަދަދާ ގުނަކުރުމުން 

   ޖެހޭ އަދަދެކެވެ.

 CP*0.0025*LDލިކުއިޑޭޓެޑް ޑެމޭޖަސް = 

CP ުކޮންޓްކެޓް ޕްރައިސް(: ކޮންޓްރެކްޓްގެ ޖުމްލަ އަގ( 

LD ްލޭޓް ޑިއުރޭޝަން(: ކޮންޓްރެކްޓްގެ މުއްދަތަށްވުރެ އިތުރުވާ ދުވަސްތައ( 

  9.4.    ެމި ގޮތުން މި އެއްބަސްވުމުގެ އަގަށް ބަލާއިރު ލަސްވާ ކޮންމެ ދުވަހެއްގ

ޑެމޭޖަސްގެ ގޮތުގައި )ފައިސާގެ އަދަދު( ކޮންޓްރެކްޓުން ލިކުއިޑޭޓަޑް 

 އުނިކުރެވޭނެއެވެ.

މަތީގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ލަސްވުމުގެ އަގަށް ދޭންޖެހޭ ވަރު މުޅި ކޮންޓްރެކްޓުގެ   .9.5  

 )ފަނަރަ އިންސައްތަ( އަށްވުރެ ބޮޑުވެގެން ނުވާނެއެވެ.  15%

)ފަނަރަ އިންސައްތަ(  15އަގުގެ %އެއްވެސް ހާލެއްގައި މުޅި ކޮންޓްރެކްޓުގެ   .9.6  

އުނުކުރެވި އޮތްބައި  ކޮންޓްރެކްޓްގެ، އަށްވުރެ ލިކުއިޑޭޓެޑް ޑެމޭޖަސް އިތުރުވެއްޖެނަމަ



 ނޭޝަނަލް ސެންޓަރ ފޮރ އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޯލޮޖީ

ޙާފްޞަ ވަނަ އިން ޙާފްޞަ 16   17 

ކޮންޓްރެކްޓަރުގެ އަތުން ވަކިކުރެވިދާނެއެވެ. އަދި ކޮންޓްރެކްޓަރ ޚިލާފުވި ފަރާތުގެ 

ދޫނުކޮށް ޕަރފޯމަންސް ސެކިއުރިޓީ ނުވަތަ އެހެން ސެކިއުރިޓީއެއް ވާނަމަ 

ހިފެހެއްޓޭނެއެވެ. މީގެ ތެރޭގައި ކޮންޓެރެކްޓަރ ދައްކަންޖެހޭ ލިކުއިޑޭޓެޑް ޑެމޭޖަސް 

 ނުހިމެނޭނެއެވެ.

މި އެއްބަސްވުމުގައިވާ ކަންކަން ހާސިލްވަންދެން ނުވަތަ އެއްބަސްވުން ނިމުމަކަށް   .9.7  

 .ގެންނަން ދެން މި އެއްބަސްވުން ދެމި އޮންނާނެއެވެ

މިއެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތުގައި މިއެއްބަސްވުމުގެ ސަބަބުން ނުވަތަ މިއެއްބަސްވުމާއި   .10.1 މުއްދަތުއެއްބަސްވުމުގެ   .10

ގުޅިގެން ނުވަތަ މިއެއްބަސްވުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިނުވާ ކަންތައްތައް ހައްލުކުރާނީ 

ދެފަރާތުންމެ ސުލްޙަވެރިކަމާއެކު ވާހަކަ ދައްކައިގެންނެވެ. އެފަދައިން 

އަދި ގޮތެއް ނިންމުމުގައި ދެފަރާތުންމެ އައްޔަންކުރާ ފަރާތެއް  ވާހަކަދެއްކުމުގައި

 ނުވަތަ ފަރާތްތަކެއް ބައިވެރިކުރެވިދާނެއެވެ.

ދިމާވާ މައްސަލަ   .11

 ހައްލުކުރާނެ ގޮތް

ސުލްޙަވެރި ނިމުމެއް މައްސަލައަށް ނުހޯދިއްޖެނަމަ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަމާބެހޭ ކޯޓަށް   .11.1

ނިޒާމުގެތެރެއިން މައްސަލަ ނިންމުމަށް މި އެއްބަސްވުން މައްސަލަ ހުށަހަޅައި ޝަރުއީ 

 ހުރަހެއް ނާޅައެވެ.

މި އެއްބަސްވުމުގައި ޝާމިލުވާ ފަރާތްތަކުން މިއެއްބަސްވުމާއި ގުޅިގެން އެއް ފަރާތުން   .12.1 މުއާމަލާތްކުރުން.  .12

އަނެއް ފަރާތަށް އަންގަންޖެހޭ އެންމެހައި އެންގުންތައް އާއްމުގޮތެއްގައި އަންގާނީ 

 ލިޔުމުންނެވެ.

 

ދުވަހު ދެފަރާތުން  )ދުވަސް(ވީ  )ތާރީޙް(މަތީގައިވާ އެންމެހައި ކަންތައްތަކުގެ މައްޗަށް އެއްބަސްވެ މި އެއްބަސްވުމުގައި 

 ސޮއިކުރީމެވެ.

 މަސައްކަތާއި ހަވާލުވި ފަރާތް މަސައްކަތް ހަވާލުކުރި ފަރާތް

 ހަވާލުވި ފަރާތުގެ ނަން()މަސައްކަތާ  )މަސައްކަތް ހަވާލުކުރި ފަރާތުގެ ނަން(
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